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Številka 9, leto XVIII, maj 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

OBISKALI SO NAS ZNANI SLOVENSKI VRHUNSKI ŠPORTNIKI 

LUDVIKI ODLIČNI NA ŠTEVILNIH TEKMOVANJIH 

LUDVIK HODI – ENAJSTIČ 

ERASMUS PLUS: LUDVIKI NA PORTUGALSKEM 

 

 
V družbi odličnih športnikov: 

Luka Zahović, Darko Ðurić in Boštjan Kline 

                                                                                                                                    Mateja Arko 

 

 

Dragi  Ludviki! 

Leto se je hitro obrnilo in že je pred nami najlepši 

mesec v letu – mesec maj. 

Čeprav je pa za učence, še posebej za devetošolce, ta 

mesec zelo pester in adrenalinski kar se tiče 

pridobivanja zadnjih ocen pred zaključkom šolskega 

leta. Udeležili smo se številnih tekmovanj, dosegli 

smo lepe rezultate. Učenci devetih in šestih razredov 

smo še dodatno preverjali svoja pridobljena znanja s 

testi nacionalnega preverjanja znanja iz materinščine, 

matematike in angleščine. 

Bilo pa je tudi nekaj zanimivih dogodkov na šoli. 

Obiskali so nas znani slovenski športniki (Luka 

Zahovič, Boštjan Kline, Darko Đurič). Izžrebana je  

 Mateja Arko bila knjiga meseca. Dobili smo novo varovalno ograjo 

okoli športnega igrišča, ki varuje obiskovalce pred nepredvideno žogo ali pa varuje športno 

navdušene učence. 

Zaživela so spomladanska dela na naših eko vrtnih gredicah. 

 V tem mesecu je bil tudi tradicionalni pohod na Trikotno jaso vseh učencev in uslužbencev OŠ 

Ludvika Pliberška, katerim se pridružijo starši, stari starši in prijatelji, s katerimi se po različnih 

poteh podamo na hrib, s katerega je prekrasen pogled na naše mesto. Ob glasbi, igri in hrani se 

imamo na Trikotni jasi zmeraj lepo. 

Za več zanimivosti z različnih področij, ki se dogajajo na naši šoli, pa le prelistajte novo številko 

časopisa, ki je tokrat pred vami. Pa strumno naprej! 

 Lea Pivec, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Erasmus plus na Portugalskem   

                                                  Nataša Luković    

Turizem: ponovno odlični!   

                                                 Violeta Škrabl 

 

  
Devetošolci na četvorki   

                                                       Nataša Luković 

Planinci Ludviki na Donački gori  

                                                         Ivan Kosi 

 

 
Nagrajena fotografija natečaja »Slovenec sem«                                                      Žan Lukič, 9. b    
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LUDVIK HODI ŽE ENAJSTIČ                                                           

  

 Danijel Korpar  Danijel Korpar 

 

 
 

 Danijel Korpar  Danijel Korpar 

 

  

 Danijel Korpar  Danijel Korpar 

 

  

 Danijel Korpar  Danijel Korpar 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

VESELA ŠOLA: DRŽAVNO TEKMOVANJE   

 

Učenci naše šole so se tudi letos pomerili na 

razrednem in državnem tekmovanju v znanju 

iz Vesele šole. Na razrednem tekmovanju so 

bronasto priznanje prejeli: Patrick Keuc iz 

4. b, Jakob Brbre iz 4. c in Dennis Dean Rutar 

iz 9. b razreda. Na državno tekmovanje so se 

uvrstili: Gal Boltauzer iz 4. b, Tija Rutar iz 5. 

b in Nina Kujundžić Lukaček iz 8. a razreda. 

Vsi trije učenci so prejeli srebrno priznanje 

na državnem tekmovanju. 

Vsem učencem čestitamo za dosežen uspeh! 

 Danijel Korpar  

 Nina K. Lukaček, 8. a    

mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

 

ZGODOVINA: ZGODOVINSKI KVIZ V FOTOGRAFSKEM MUZEJU MARIBOR (9. 

razred) 

V petek, 14. aprila, je potekal zgodovinski kviz na temo 

Kako so izumi spremenili svet. Tekmovanje se je odvijalo 

v Fotografskem muzeju v Mariboru. Z naše šole je na 

kvizu sodelovalo šest učencev iz 9. b. Razdeljeni so bili v 

dve skupini. V prvi so bili Martin Podrekar, Lan Martin 

Kompan in Liam Dvoršak; v drugi skupini pa Matevž 

Čelik, Dennis Dean Rutar in Jan Vogrin. Prva skupina je 

dobila nagrado za sodelovanje, druga pa bronasto 

priznanje. Čestitke vsem sodelujočim!        
  Jasna Rosi 

 Dennis Dean Rutar, 9. b 

Mentorica: Jasna Rosi 
 

PLAVANJE: PODROČNO PRVENSTVO OŠ 

  
Učenci od 1. do 9. razreda smo se v spremstvu učiteljev v  sredo, 19. 4. 2017, udeležili šolskega 

plavalnega tekmovanja v Pristanu. Na bazen smo prispeli ob 11.30 in se pripravili na tekmo. Učenci, 

ki nismo registrirani plavalci oz. ki ne treniramo plavanja, smo tekmovali v 50 m prosto. V tej 

disciplini se je zelo dobro odrezal Jurij Seljak, 6. b, z osvojenim drugim mestom, za katerega je prejel 

srebrno medaljo. Prav tako sem  jaz, Lara Kocbek, 9. b, v tej disciplini osvojila prvo mesto in dobila 

zlato medaljo. Učenci, ki so registrirani plavalci, so tekmovali v disciplini 100 m mešano. 

Tekmovanje smo zaključili s mešanimi štafetami, kjer smo Ludviki osvojili 6. mesto. Iz naše šole je 

na tekmi sodelovalo kar veliko učencev različnih starosti in vsi so se ne glede na to, ali so dobili 

medaljo ali ne, dobro odrezali. 

 Lara Kocbek, 9. b 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Vlado Bambič  Vlado Bambič 

Prišel je čas, ko smo se odpravili Simerl Svit, Filip Martin Fleisinger, oba iz 3. a, Nai Intihar iz 3. c in 

jaz, Anja Bezlaj iz 3. b, na tekmovanje v plavanju. Najprej smo bili vsi živčni, potem pa smo stopili 

na štartni blok, skočili v vodo in odplavali. Na rezultate smo čakali zelo dolgo. Ko smo jih končno 

dočakali, smo bili vsi presrečni, saj smo vsi bili zelo uspešni. Svit je osvojil zlato medaljo, Filip 

srebrno, Nai srebrno in tudi jaz srebrno. Po končani podelitvi smo se odpravili na avtobus in se 

zadovoljni odpravili nazaj v šolo. 

 Anja Bezlaj, 3. b 

Mentor: Vlado Bambič 

 

TURIZEM: FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA (DRŽAVNO 

TEKMOVANJE) 

V četrtek, 20. aprila, smo se učenke naše šole udeležile 

tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava, ki je tokrat 

potekalo na državni ravni. Udeležile smo se ga Alja 

Sedonja, Gaja Tisaj (obe 7. b), Ela Šmirmaul, Nina K. 

Lukaček (obe 8. a) ter Taja Štros, Tina Mlasko in Klara 

Vezjak (vse 9. b). Med seboj smo tekmovale šole z vseh 

koncev Slovenije, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. 

Naša šola pa je bila edina iz Maribora, ki se je uvrstila na 

državno tekmovanje. Stojnico, s katero smo ljudem 

predstavljale naš inovacijski predlog, smo od prejšnjega 

nastopa zelo izboljšale. Po dveh urah ocenjevanja je sledila 

razglasitev rezultatov. Tam so nam podelili zlato priznanje 

za najboljši prilagojeni program za ljudi s posebnimi 

potrebami; Taja, ki pa je predstavljala Čevljarčka, pa je 

prejela zlato priznanje za najboljšo promotorko izmed vseh      

sodelujočih tekmovalcev.      Tadeja Krajnc 

Kot ena izmed najboljše uvrščenih šol smo dobili skupno zlato priznanje in nagradni izlet. 

Bravoooooo! 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentorice: Ribana Višnar, Violeta Škrabl, Tadeja Krajnc 
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MATEMATIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREBRNO in ZLATO VEGOVO 

PRIZNANJE 

 

V soboto, 22. aprila 2017, je bilo državno tekmovanje za 

srebrno in zlato Vegovo priznanje na Osnovni šoli Janka 

Padežnika Maribor. Udeležili so se ga: Mirjam Jurša iz 5. 

razreda; Timi Močnik, Tjaša Mlaker, Lana Koren in Jan 

Harl iz 6. razreda; Viva Kokalj iz 7. razreda; Nina 

Kujundžić Lukaček in Ana Ambrož iz 8. razreda ter Lan 

Martin Kompan iz 9. razreda. 
 

Dobitnica zlatega priznanja: Lana Koren, 6. b                                                           Mateja Arko 

 

DOBITNIKI SREBRNIH PRIZNANJ (5., 6., 7., 8. in 9. razred)  
 

Razred Dobitniki srebrnih priznanj 

5. razred Mirjam Jurša 

6. razred Timi Močnik, Tjaša Mlaker, Jan Harl 

7. razred Viva Kokalj 

8. razred Nina Kujundžić Lukaček, Ana Ambrož 

9. razred Lan Martin Kompan 

 mentorica in organizatorka Jordana Koren 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajše deklice) 

V petek, 5. 5. 2017, in v sredo, 24. 5. 2017, je v Dvorani Lent potekalo občinsko tekmovanje iz 

nogometa za dekleta. Šolsko ekipo so sestavljale: Tija Šoštarič Karič, Zara Kasesnik, Luna 

Edelbaher, Žana Tancer, Arijana Murič in Eva Bezlaj. Uvrstile so se med osem najboljših šol, 

osvojile so odlično 3. mesto! 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajši dečki) 

V ponedeljek, 8. 5. 2017, in v sredo, 17. 5. 2017, je za mlajše dečke potekalo občinsko tekmovanje iz 

nogometa. Šolsko ekipo so sestavljali: Marin Galič, Anej Gabor, Luka Poredoš, Filip Gajšek, Jurij 

Seljak, Jakob Kompan in Gal Senekovič. Skupno so dosegli 4. mesto.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

FOLKLORA: SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN (regijsko)  
Folklorniki smo bili veseli in ponosni, ko smo izvedeli, da smo izbrani med deset najboljših otroških 

folklornih skupin v regiji Pomurja in Maribora z okolico.  

Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja je bilo 8. 5. 2017 v Domu kulture v Lendavi. 

Lendava je lepo mestece v Pomurju. Nahaja se na sami meji z Madžarsko. V njihovih šolah se govori 

slovenski in madžarski jezik. Na srečanje smo se odpravili po pouku v spremstvu  naših učiteljic. 

Prijetna vožnja z avtobusom je trajala približno eno uro. Ko smo prispeli, smo bili deležni prijetnega 

sprejema. Lepo smo se pripravili na nastop. Želeli smo opravičiti zaupanje in našo šolo predstaviti v 

najboljši luči. V tekmovalnem programu je nastopilo deset skupin. Meni je bila še posebej všeč v 

folklorna skupina iz Madžarske. Naša mentorica, učiteljica Milanka Munda, je bila zelo zadovoljna z 
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 našim nastopom, saj smo v družbi 

najboljših otroških folklornih skupin 

odlično izvedli našo odrsko postavitev z 

naslovom Kje so pa pubeci?. 

Vesela sem, da sem bila del tega 

dogodka in upam da se bomo dobro 

plasirali. Zvečer, okrog osme ure, smo 

utrujeni in srečni prispeli v Maribor, kjer 

so nas pričakali naši starši. 

 Tara Murshed, 3. c  

Mentorica: Milanka Munda 

   

 
  Milanka Munda 

 

IZBIRNI PREDMET UMETNOST: NAJBOLJŠA ANIMACIJA 

 

V sredo, 10. 5. 2017,  smo se odpravili na 

podelitev priznanj v Kolosej (sedaj 

Maribox). Med osnovnošolskimi 

animacijami je zmagala naša animacija 

Waka waka otok. Animacijo so izdelali 

učenci pri neobveznem izbirnem 

predmetu umetnost pod mentorstvom 

učiteljice Violete Škrabl. Nagrado so 

prejeli učenci 4. b razreda: Luka Gornik, 

Sara Teraž, Gal Boltauzer, Matic Trpin, 

Nuša Petek. 

Pri izdelavi animacije smo se zelo  

 Nuša Pratneker zabavali  in se naučili osnov animiranja. 

Vsi smo zelo veseli, da smo že s prvo izdelano animacijo dosegli tako velik uspeh. 

Čestitamo. 

 Sara Teraž, 4. b 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajši dečki) 

V četrtek, 11. 5. 2017, je na Osnovni šoli Rada Robiča potekalo občinsko tekmovanje iz rokometa za 

dečke. V šolski ekipi so bili: Gal Petek, Rene Zadravec, Luka Motaln, Jakob Kompan, Gašper 

Vogrin, Anej Pinterič in Jernej Rebernik. Izmed enajstih šol smo se uvrstili na 4. mesto.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

TEKMOVANJE »Go-car-go« 

V torek, 16. 5. 2017, so se učenci naše šole, ki so sodelovali pri projektu Go-car-go, udeležili 

tekmovanja, ki je potekalo v Šolskem centru Ptuj. Učenci, ki so sodelovali na tekmovanju, so: Jan 

Bizjak, Jan Vogrin (oba 9. b), Alij Ajdini (8. a), Miha Špernjak (8. b).  

Bistvo projekta Go-car-go je dodelava unikatnega, posebnega avtomobilčka, s katerim se eden od 

učencev spušča po rahlo nagnjenem terenu. Projekt je na naši šoli potekal celo leto. Pri tem pa  so se 

učenci bogatili z znanjem na področju dela v skupini, prevzemanju odgovornosti, sodelovanju, 

premagovanju težav. Uporabljali so različno orodja in delovne pripomočke. Letošnje tekmovanje na 

Ptuju je imelo mednarodni značaj, saj so sodelovale tudi osnovne šole s Hrvaške in Srbije. 

Tekmovanje je bilo razvrščeno v tri kategorije: naj-ekstramobil, hitrostno tekmovanje v slalomu ter 

hitrostno tekmovanje v  veleslalomu. 



 8 

 

Učenci naše šole so si izdelali svoj avto, s 

katerim so na tekmovanju dosegli 1. mesto v 

veleslalomu in 3. mesto v slalomu. S tem so si 

naši učenci prislužili praktično nagrado, morda 

pa tudi strokovno ekskurzijo. Vse čestitke našim 

fantom, pa tudi njihovi mentorici, gospe 

Loresani Grabušnik. 

 

ZAHVALA 

Pri našem delu so nam pomagali delavci podjetja 

Marporm d. o. o. za pomoč se jim iskreno 

zahvaljujemo.  

 Loresana Grabušnik  

 Vita Podrekar, 8. b 

Mentorica: Loresana Grabušnik 

 

GIMNASTIKA: MINI POKAL LEONA ŠTUKLJA (občinsko tekmovanje) 

        
 Jadranka Foster  

V torek, 16. 5. 2017, je na Osnovni šoli Leona Štuklja Maribor potekalo občinsko gimnastično  

tekmovanje za Mini pokal Leona Štuklja, ki smo se ga udeležili tudi učenci naše šole.  

Deklice iz 3. triade, ki smo sodelovale: Taja Štros (5. mesto posamezno), Nika Fajfar, Alja Sedonja, 

Zala Zupan Žitnik, Maruša Špec in Gaja Tisaj. Skupinsko smo dosegle 6. mesto. Dečki 3. triade: Maj 

Pintar (1. mesto posamezno), Luka Žigon, Anej Pintarič in Žiga Spindler Močilnik. Skupinsko so 

dosegli 4. mesto. 

Prav tako so se tekmovanja udeležile deklice 2. triade: Toja Sedonja (1. mesto posamezno), Stella 

Arko, Nuša Petek, Lara Pinter, Saša Kranjc, Petra Poljakovič in Lana Zupan Žitnik. Ekipno so 

osvojile 7. mesto. Pri dečkih 2. triade je tekmoval Tin Štros, ki je osvojil odlično zlato medaljo. 

Čestitamo vsem sodelujočim! 

 Taja Štros, 9. b  

Mentorica: Jadranka Foster 

 

ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE ( mlajše deklice) 
Na Osnovni šoli Rada Robiča Maribor je v četrtek, 18. 5. 2017, potekalo občinsko tekmovanje iz 

rokometa za deklice. Šolsko ekipo so sestavljale: Tija Šoštarič Karič, Zara Kasesnik, Luna Edelbaher, 

Nika Novak, Katrina Kunčič, Zala Zupan Žitnik, Zala Ferk, Živa Tancer in Nika Ančevski. Od 

desetih šol je naša ekipa premagala šest ekip in s tem dosegla odlično 4. mesto.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentor: Milan Soršak 
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OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

 

V četrtek, 18. 5. 2017, je pred našo šolo 

potekala Otroška varnostna olimpijada v 

organizaciji Policijske uprave Maribor. Na njej 

je tekmovalo 15 ekip z različnih mariborskih 

šol. Našo ekipo so sestavljali: Toja Sedonja, 

Nina Novak, Ajda Kodrič (vse 4. a); Gal 

Boltauzer, Nuša Petek, Rebecca Lana Petrič (vsi 

4. b); Filip Bedjanič, Jan Čerič, Jan Raškovič in 

Hana Indihar (vsi 4. c). Tekmovali so v 

različnih disciplinah, povezanih z varnostjo. Na 

olimpijadi so sodelovali tudi gasilci, policija, 

slovenska vojska  

 Žan Lukić    in reševalci. Otroci so si lahko ogledali  

reševalna, policijska, vojaška in gasilska vozila, zanimivi pa so bili tudi policijski reševalni psi in 

konji. Naša ekipa je dosegla 6. mesto od petnajstih. Vse čestitke!  

 Zala Marolt, 8. c 

Mentorica: Nuša Pratneker 
 
 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »SLOVENEC SEM …« 

  
  

25. maja 2017 je bila otvoritev fotografske razstave v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.  

Otvoritve sva se udeležila devetošolca Žan Lukič in Tisa-Lija Šober, saj sva tudi sama sodelovala v 

natečaju »Slovenec sem …«. Žan je v kategoriji osnovnošolcev osvojil nagrado za najboljšo 

fotografijo. 

Čestitamo Žan!              

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

Mentorica: Vera Kožuh 

 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

»FOTOGRAFSKI UTRINKI« GOSPODA PAVLA KOSIJA V RAZSTAVIŠČU LUDVIK  
V četrtek, 18. maja, je bila zadnja razstava v tem šolskem letu. Gospod Pavel Kosi, ljubiteljski 

fotograf, je postavil na ogled zanimive fotografije, ki jih je zbral pod naslovom »Fotografski utrinki«. 

Avtor razstave je med drugim povedal: »Rad bi poudaril, da mi fotografija v življenju veliko pomeni. 

Zato je fotoaparat moj zvesti spremljevalec. Včasih rečem, da slika pove več kot beseda. Pri motivih 

se ne osredotočim na točno določeno vrsto. Trenutna odločitev, da je nekaj vredno posnetka, je tista, 

ki vpliva na mojo zbirko fotografij. Tako so v njej takšne iz narave ob različnih letnih časih, pa 

družinski dogodki in posnetki različnih potovanj. In tako se z leti veča arhiv posnetih fotografij v 

albumih, v okvirčkih  diapozitivov in v računalniku. Vsaka fotografija mi je po svoje dragocena in 

zelo težko je med njimi izbrati najpomembnejše.« 
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 Kulturni program je popestril pevski zbor naše 

šole pod vodstvom gospe učiteljice Metke 

Vrbančič Osterc, na klavir pa je učence spremljala 

gospa učiteljica Romana Tivadar.  

Na klavir je prav tako zaigrala učenka Lanatija 

Ledinek, na harmoniko pa Sara Bedrač. 

Povezovalka programa je bila Meta Pohar. 

Razstavo je odprla gospa ravnateljica Lidija 

Todorović. Druženje se je nadaljevalo v jedilnici. 

Hvala vsem in se vidimo prihodnje šolsko leto. 

Mentorica razstavišča: Metka Lakota 

 Metka Lakota 

 Domen Ulbl  

 

ZAHVALA RAZSTAVIŠČA LUDVIK ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Vsaka razstava je timsko delo. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež, da je vseh devet razstav teklo 

po načrtu. Utrinke si lahko pogledate na naši spletni strani. 

 

Hvala: 
- gospe Brigiti Godec Kopčič za vse pogostitve in pomoč pri ozvočenju,

- gospe Jelki Gabrovec in gospodu Ljubu Premoviću za vse postavitve razstav,

- gospem kuharicam za skrb ob pogostitvi,

- gospem čistilkam za vse skuhane kavice,

- gospe Lidiji Todorović, gospe Veri Kožuh in gospe Vidi Soršak,

- gospodu Danijelu Korparju za tehnično podporo,

- vsem zvestim obiskovalcem, učiteljem in staršem,

- učencem za nastope in njihovim mentorjem. 

 

 mentorica  razstavišča Ludvik Metka Lakota                                                    

 
 IN KAJ SMO ŠE POČELI 

 
MUZEJSKI ABONMA: OBISK FOTOGRAFSKEGA MUZEJA MARIBOR 

V petek, 21. 4. 2017, smo se z muzejskim abonmajem odpravili v Fotografski muzej Maribor, ki 

spada pod muzej NOB (Muzej narodne osvoboditve). Naslov delavnice je bil »Od prve fotografije do 

spomina v žepu.« 

Zbrali smo se v šoli ob 13.15 in se z avtobusom odpeljali v 

mesto ter se sprehodili do muzeja. Tam nas je prijazno sprejel 

gospod, ki nam je razkazal muzej. Najprej nam je razložil, kako 

je nastala Camera Obscura, mi pa smo se razgledovali po 

starinskih kamerah, ki so bile v vitrini. Camera Obscura je 

kamera, skozi katero vidiš vse narobe obrnjeno, če jo usmeriš v 

močno svetlobo, ne glede na to, kako jo obrneš. Nato smo odšli 

ven in naredili poizkus. Mešanico joda in srebra smo s čopičem 

nanesli na papir in dali nanj šablono v obliki opice. Počakali 

smo, da jo sonce posuši in odstranili šablono. Nastal je odtis 

opice, toda čez nekaj trenutkov je podoba že izginila. Ko smo 

se vrnili noter, nam je vodnik povedal še nekaj o zgodovini 

fotografije, vse od začetka, kako je nastajala. Ogledali smo si 

tudi maketo hiše, v kateri je bil hkrati fotografski atelje. 

Nazadnje smo imeli kreativno delavnico in izdelovali smo 

Camero Obscuro. Uporabili smo 2 tulca papirja, peki papir,  
volno ter črni karton ali alu folijo in še veliko lepilnega   Jasna Rosi 
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traku. S svojim izdelkom smo bili zadovoljni, saj je tudi deloval. Ura je bila že štiri in odpravili smo 

se nazaj do šole. Delavnica mi je bila zelo všeč, saj sem izvedela veliko novega. Upam, da bom še 

velikokrat obiskala muzej NOB. 

 Katrina Kunčič, 7. b 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK TRŽNICE 

Učenci tretjih razredov smo se za naravoslovni dan z učiteljicami odpravili na ogled tržnice Tabor. 

Ko smo prišli v šolo, smo pojedli malico. Potem  smo se počasi odpravili proti tržnici Tabor. 

Odpravili smo se peš. Pot ni bila dolga.  Tam nam je prijazna branjevka ponudila vsakemu po eno 

marelico. Imela pa je tudi drugačno sadje in zelenjavo. Ogledali smo si še druge stojnice in počasi 

odšli nazaj proti šoli. V šoli smo morali zapisati, kaj smo videli in kaj bi mi spremenili na tržnici 

Tabor. 

Zahvaljujem se učiteljicam za ta ogled. 

 Žiga Turk Sluga, 3. a 

 

ŠPORTNI DAN (4. razred) 

24. aprila smo imeli učenci 4. razredov športni dan. Ta dan smo šli plavat v kopališče Ruše. 

Mnenja učencev 4. c 

Luka Šalamun Jarc: Na športnem dnevu je bilo zabavno, ker smo se lahko potapljali. Imeli smo tudi 

veliko tekmovanj. Bilo je lepo. 

Jakob Brbre: Športni dan mi je bil všeč. A ne zaradi tega, ker nismo imeli pouka, ampak ker so bili 

animatorji prijazni in ker smo igrali odbojko v vodi. 

Hana Indihar: Športni dan je bil zelo zanimiv. Na začetku smo preplavali dolžino bazena in 

animatorji so nas razdelili v skupine. Všeč mi je bilo, ko smo igrali odbojko v vodi, plavali z banano 

in se igrali v bazenu. 

Filip Bedjanič: Športni dan se mi je zelo vtisnil v spomin, ker smo skakali v vodo, plavali in se igrali 

z žogami. 

Saša Krajnc: Moje mnenje o športnem dnevu je odlično. Najbolj zabavno mi je bilo, ko smo se igrali 

v bazenu. S prijateljicami smo se lahko igrale tudi v malem bazenu, kjer je bila voda zelo topla. Ta 

dan mi je bilo zelo lepo. 

Melani Lisjak: Na športnem dnevu je bilo zelo v redu. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo skakali v 

vodo. 

 mentorica Nataša Kosi 

 

RIMLJAN NA OBISKU (5. razred) 

      

V sredo, 3. 5. 2017, je k nam v 5. b in v 5. a prišel arheolog. 

Ime mu je  Ivan Tušek in bil je oblečen v Rimljana. Razlagal 

nam je o zgodovini Ptuja (Poetovia) v času Rimljanov. Na 

platnu nam je predvajal slike in nam ob njih razlagal. Povedal 

nam je, kako se je takrat oblačila rimska vojska in poveljnik 

centriun. Povedal nam je tudi dosti o obrambi, taktiki (želva) 

in o orožju. Govoril je tudi o cesarju Avgustu, ki je vladal 

dolgo. Njegov naslednik je bil Tiberij. Predstavitev je trajala 

45 minut in bilo je zelo zanimivo. 

Vesela sem, da je prišel arheolog in nam pripovedoval o 

Rimskem Ptuju. Želim si še več takšnih predstavitev.  

 Sara Bedrač, 5. b 

Mentorici: Metka Lakota, Urška Kosi 

 

 Urška Kosi  
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PLANINCI LUDVIKI: IZLET NA DONAČKO GORO 

V soboto, 6. 5. 2017, smo šli s planinskim 

krožkom na Donačko goro. Bili smo učenci od 4. 

do 8. razreda, skupaj nas je bilo 17. Vodili so nas 

planinski vodnik  in dve učiteljici. Šli smo po 

vzhodni, zahtevnejši poti. Na vrh Donačke gore 

smo hodili 2 uri. Vmes smo se pogovarjali in 

imeli več odmorov za pitje. Nato pa smo prispeli 

do plezalne poti. Za varnost smo se prijeli za 

kovinsko vrv, ki je bila pritrjena v skali. Ko smo 

prispeli na vrh, smo imeli malico. Na vrhu smo 

bili 15 minut. Razgled je bil lep, videli smo 

gozdove, travnike, polja, vasice. Z vrha smo nato 

odšli v planinsko kočo Rudijev dom. Tam smo   
se ustavili in če smo imeli denar, tudi kaj kupili.                                                                        Ivan Kosi 

Na koncu smo odšli na avtobus, ki nas je pripeljal na šolsko dvorišče, kjer so nas čakali starši. Meni 

se je zdel izlet na Donačko goro zelo dober. Bil je lep dan in dobra družba.  

 Vlado Hojski, 5. a 

Mentorici: Urška Kosi, Nataša Kosi 

 

OBISK MEDICINSKE SESTRE V 1. C 

 

V TOREK, 9. 5. 2017, SMO IMELI  NA OBISKU 

MEDICINSKO SESTRO. UČILI SMO SE O ZDRAVJU, 

ZDRAVI PREHRANI IN ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA. 

NAJPREJ SE JE UČITELJICA SARA SPREMENILA V 

ZDRAVNICO, MI PA SMO OD DOMA PRINESLI SVOJE 

PLIŠASTE IGRAČE. SEDLI SMO V ČAKALNICO IN 

POČAKALI NA VRSTO, DA SE NAŠI PLIŠASTI 

LJUBLJENČKI POZDRAVIJO. MOJEGA ZAJČKA SO 

BOLELA UŠESA IN ZDRAVNICA GA ZARADI VELIKE  

ČAKALNE VRSTE ŠE NI PREGLEDALA.  

POTEM JE OB 10.00 PRIŠLA K NAM PRAVA 

MEDICINSKA SESTRA, KI JE GOVORILA O ZDRAVEM  

FOTO: ROMANA TIVADAR   NAČINU ŽIVLJENJA. NAJBOLJ SEM SI ZAPOMNIL, KO  
SMO DELALI PREHRANJEVALNO PIRAMIDO, SAJ SEM JO ŽE ZNAL NA PAMET. 

POVEDALA JE VELIKO KORISTNIH NASVETOV, KOT SO: NE HODIMO PREVEČKRAT NA HAMBURGER, 

JEJMO RAJE DOMAČO HRANO, POPIJMO SOK, KI GA JE SKUHALA MAMA ALI BABICA, VELIKO 

ZDRAVEGA POJEJMO IN VELIKO SE SMEJMO. 

 VID JOŽE PEV, 1. C 

MENTORICA: ROMANA TIVADAR 

 

S PROJEKTOM ERASMUS+ NA PORTUGALSKEM 

 

Od 8. do 14. maja smo se s šestimi učenci 

skupine Erasmus+ udeležili mobilnosti na 

Portugalskem. Preživeli smo zanimiv in pester 

teden v obmorskem mestecu Barcelos na severu 

Portugalske. Tema mobilnosti so bile prednosti 

in slabosti uporabe IKT ter družbenih omrežij. 

Naši učenci so odlično zastopali našo državo in 

našo šolo ter ponovno pokazali, da znajo odlično 

sodelovati, dosegati zastavljene cilje ter 

pripraviti atraktivno predstavitev. Poželi so velik 

aplavz in pohvale s strani vseh prisotnih držav. 

Še posebej so pohvalili angleščino naših 

učencev, saj so kljub temu, da so bili mlajši 

 Nataša Luković od ostalih, izstopali pri komunikaciji v tujem  
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jeziku. Prav tako je bilo vsem všeč, da so učenci izmenjali kontakte in razdelili kartice Be Friendly, 

saj je bilo naše vodilo izboljšati medosebne odnose in komunikacijo. Poleg tega smo si ogledali 

njihovo šolo, prisostvovali smo pri pouku in proslavi ob 30-letnici sodelovanja v projektih Erasmus, 

obiskali mestece Braga, Porto in Guimaraes, kjer smo spoznavali kulturne znamenitosti in zgodovino 

Portugalske. Ogledali pa smo si tudi izlitje reke Douro v Atlantski ocean, kjer so otroci neizmerno 

uživali. Kljub temu, da smo v Barcelos 'prinesli' obilne padavine, pa se je v tistih dneh odvilo kar 

veliko posebnih dogodkov. Državo je obiskal papež, njihovo nogometno moštvo je zmagalo na 

pomembni tekmi ter osvojili so Evrovizijo. Teden je bil res poln dogodkov, naši učenci pa so 

pridobili ogromno novih izkušenj, ki jim bodo zagotovo ostale v lepem spominu.  

Posebej bi se zahvalili vsem učiteljem, ki ste pomagali pri pripravi mobilnosti, gospe Soršak in ge. 

Klasić, ki urejata administrativne zadeve ter ge. Todorović, ki nam je ves čas stala ob strani in nas 

spodbujala, kadar smo to potrebovali. Hvala tudi staršem za izkazano zaupanje in dobro voljo, s 

katero ste aktivno sodelovali pri izpeljavi mobilnosti. 

Če vas zanima še kaj več, si lahko ogledate fotografije na fb strani Erasmus+: We are our future! 

 Violeta Škrabl in Nataša Luković   

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V LJUBLJANO  

 

V okviru pouka poskusov v kemiji (POK), filozofije, 

turistične vzgoje, dodatnega pouka zgodovine, sodobne 

priprave hrane (SPH), življenja človeka na Zemlji 

(ŽČZ) ter Sonce, Luna, Zemlja (SLZ), je v soboto, 13. 

maja 2017, potekal izlet v Ljubljano. Udeležilo se ga je 

38 učencev 7., 8. in 9. razreda, v spremstvu učiteljev, 

ki poučujejo posamezne predmete. Zjutraj smo se ob 

6.15 zbrali na šolskem parkirišču in se pripravili na 

odhod. Od pol sedme do osme ure smo se vozili do 

Ljubljane. Ko smo prispeli, je bilo toplo in jasno 

vreme. Najprej smo se odpravili v Muzej iluzij. Tam 

smo si lahko ogledali veliko možganskih prevar, med 

njimi pa so najbolj izstopale slike iluzij in soba za 

izgubo ravnotežja. Nad njo smo bili vsi zelo navdušeni, 

hoja skozi njo pa nam je delala manjše težave, saj smo 

 Brigita Godec Kopčič  se morali držati ograje, da ne bi padli. Nato smo se 

odpravili do Šolskega muzeja, kjer smo doživeli učno uro iz leta 1900. Preden smo vstopili v 

učilnico, smo si deklice oblekle takšne obleke, kot so jih nosile takrat, fantje pa prav tako 

brezrokavnike iz takratnega časa. Preden je v razred vstopil učitelj, nam je gospa povedala, da bo 

sledila ura fizike, da moramo učitelja pozdravimo z "Bogdaj gospod učenik," in da ne smemo sesti, 

dokler nam on tega ne pusti. Ker se je moj sošolec zmotil pri pozdravu, je moral sesti na oslovsko 

klop in brati zapovedi. Seveda je nekoga doletela tudi kazen o klečanju na koruzi. Na koncu smo na 

tablice s kredo rešili nalogo in tako se je naša učna ura zaključila. Po uri fizike smo se vsi strinjali, da 

je šola danes veliko boljša od tiste v preteklosti in da je nikakor ne bi zamenjali. Sledil je ogled 

ljubljanskih znamenitosti, kot so Narodna in univerzitetna knjižnica, Tromostovje in Ljubljanska 

tržnica. Ko smo prispeli do Tromostovja, smo imeli dve prosti uri. V tem času smo se v miru najedli 

in ogledali še ostale znamenitosti. Nato smo se ob pol treh siti odpravili v živalski vrt, kjer smo lahko 

sami opazovali živali, kot so tiger, slon, volk, kozorog .... Okoli pete ure smo se ponovno zbrali in se 

odpravili nazaj proti Mariboru, kamor smo prispeli ob sedmi uri. Dan je bil zanimiv in hkrati poučen. 

Se že veselimo naslednje podobne ekskurzije! 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentorice: Ribana Višnar, Gordana Šober, Jasna Rosi, Vera Kožuh, Brigita Godec Kopčič 
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OBISKALI SO NAS ZNANI SLOVENSKI ŠPORTNIKI: BOŠTJAN KLINE, DARKO 

ĐURIĆ, LUKA ZAHOVIĆ  

        
 Žan Lukič (9. b), Rene Vučenovič (8. a) 

V ponedeljek, 15. maja, 2017 so  našo šolo obiskali Boštjan Kline, Darko Đurić in Luka Zahovič. 

Prireditev se je začela ob 8.15. Sprejemni program v veliki telovadnici sva vodila Tisa-Lija Šober in 

Tim Šujica (oba 9. a) pod mentorstvom gospe Karle Poslek Petrovič. Športniki so se predstavili, 

odgovarjali so na vprašanja in sodelovali v različnih dejavnostih. Na slovesnost so Filip, Luka in Lili 

prinesli naš pokal, ki smo ga dobili, ker smo bili 2. najboljše šolsko športno društvo 2016. 

Presenečeni smo bili nad portugalščino nogometaša Luke Zahoviča, nad močnimi pljuči  

 

paraolimpijskega plavalca Darka Đurića in nad 

raznožko smučarja Boštjana Klineta. Program so 

s svojimi odličnimi športnimi nastopi zapolnili 

naši športni talenti in mažoretke.  

Ob koncu programa se je večina Ludvikov od 

športnikov poslovila, nekateri pa smo se zbrali 

na okrogli mizi v mali telovadnici, kjer smo 

nadaljevali pogovor, ki smo ga pripravili člani 

uredništva Ludvik poroča pod mentorstvom 

gospe Mateje Arko. Pogovor sta vodila Matevž 

Čelik in Maja Štrakl (oba 9. b). Ob pogovoru 

smo izvedeli veliko novega in zanimivega o  

 Žan Lukič, 9. b prisotnih športnikih, prav tako pa smo dali  

priložnost mlajšim učencem, da bolje spoznajo svoje vzornike. Po programu je sledila pogostitev ter 

slikanje s športniki. Podpise športnikov lahko najdete na zadnji strani Ludvika. Boštjan Kline nam je 

podaril štartno številko, Darko Đurić pa svoje kopalke. Verjamemo, da smo se vsi zabavali ter še 

veliko novega izvedeli o naših vzornikih. Prav tako smo uživali v družbi športnikov pri odlično 

izpeljani okrogli mizi.  

 Matevž Čelik, Maja Štrakl, oba 9. b, in Tisa-Lija Šober, 9. a 

Mentorici: Karla Poslek, Mateja Arko 

Organizatorka: Janja Karanovič 

 

  

 Žan Lukič, 9. b  Žan Lukič, 9. b 
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V ponedeljek, 15. 5. 2017,  so našo šolo obiskali trije izjemni športniki: Luka Zahovič, Boštjan Kline 

in  Darko Đurić. Ludviki smo za njih pripravili zanimiv  program: mažoretke so pokazale svoje 

program, naši šolski nogometaši so skupaj z Luko Zahovičem izpeljali nekaj spretnih odbojev 

nogometne žoge, devetošolka in plavalka Ana Vraneševič  pa se je pomerila s paraolimpijskim 

plavalcem Darkom Đurićem v napihovanju balonov. Boštjan Kline se je skupaj z našimi učenci 

preizkusil v preskakovanju ovire – učenca naše šole  s pomočjo trampolina. Po programu smo 

predstavniki razredov, radijci in drugi šolski novinarji odšli v malo telovadnico, kjer se je program 

druženja  nadaljeval. Za športnike smo imeli mnogo zanimivih vprašanj, tako so menili   tudi naši 

gostje),  na katera smo dobili zanimive odgovore. Vsi trije so pripovedovali o svojem delu. Povedali 

so, da je treba biti vztrajen in zelo zavzet, potem pa pride tudi uspeh. Ludviki smo jim podarili  tudi 

darila, da se nas  bodo  spomnili. A darila smo dobili tudi mi in ta darila so povezana z njihovimi 

športi, zato so še posebej dragocena.  Gotovo bodo dobila na šoli posebno mesto. S gosti smo posneli 

tudi skupinsko sliko za spomin na naše druženje.  

Pred odhodom so nam športniki podarili tudi svoje podpise v spomin. Druženje nam bo gotovo ostalo 

v lepem spominu. 

 radijki Tijana Porenta in   Evelina Novak, 5. b 

Vodja programa ob sprejemu: Karla Poslek 

Organizatorka okrogle mize: Mateja Arko 

Mentorica radijcev: Sonja Antolič 

 

PROJEKT "ZA LEPŠO ŠOLO - MAVRIČNI LUDVIK": POPOLDANSKA USTVARJALNA 

DELAVNICA  

 

V sredo, 17. 5. 2017, so se nekateri učenci iz 5., 6.. in 9. 

razreda udeležili popoldanske delavnice. Sodelovali so pri 

projektu "ZA LEPŠO ŠOLO-Mavrični Ludvik" z 

namenom, da bi polepšali in mavrično pobarvali stopnišče 

v zaklonišče naše šole. Lotili so se barvanja sten in vrat. Pri 

delu so se zelo zabavali ter se marsikaj novega naučili pod 

mentorstvom učiteljice Violete Škrabl.  

 in  Violeta Škrabl 

  

 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

 

V četrtek, 18. 5. 2017, je pred našo šolo potekala 

otroška varnostna olimpijada v organizaciji 

Policijske uprave Maribor. Na njej je tekmovalo 

15 ekip z različnih mariborskih šol. Našo ekipo so 

sestavljali: Toja Sedonja, Nina Novak, Ajda 

Kodrič (vse 4. a); Gal Boltauzer, Nuša Petek, 

Rebecca Lana Petrič (vsi 4. b), Filip Bedjanič, Jan 

Čerič, Jan Raškovič in Hana Indihar (vsi 4.c). 

Tekmovali so v različnih disciplinah, povezanih z 

varnostjo. Na olimpijadi so sodelovali tudi gasilci, 

policija, slovenska vojska in reševalci. Otroci so si  

 Žan Lukić    lahko ogledali reševalna, policijska, vojaška in 

gasilska vozila, zanimivi pa so bili tudi policijski reševalni psi in konji. Naša ekipa je dosegla 6. 

mesto od petnajstih. Vse čestitke!  

 Zala Marolt, 8. c 

Mentorica: Nuša Pratneker 
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IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA: Frankofonski festival »FRAFEST« v Kranju 

V četrtek, 18. 5. 2017, smo se z učenci petih 

osnovnih šol (OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ 

Lovrenc na Pohorju, OŠ Franceta Prešerna, 

OŠ Ludvika Pliberška in OŠ Slave Klavore) 

kot vsako leto udeležili tradicionalnega 

frankofonskega festivala »FRAFEST« v 

Kranju v okviru izbirnega predmeta 

francoščina. Festival je potekal pod okriljem 

Slovenskega društva učiteljev francoščine, 

za letošnje prizorišče pa so izbrali nadvse 

slikovito letno gledališče Khislstein v 

starem mestnem jedru Kranja. Učenci   
osnovnih šol iz cele Slovenije so se  Mateja Podlesek, Karla Poslek Petrovič 

predstavili s pesmijo, plesom, igro in skeči v francoščini, lahko pa so pridobili tudi veliko materialov 

v francoskem jeziku, si privoščili palačinke ter odlične pisane makrone znanega slaščičarja Karima 

Merdjadija, ki ga poznamo kot kulinaričnega žiranta iz oddaje Masterchef Slovenija. Pozdravila nas 

je tudi eminentna gostja, veleposlanica republike Francije v Sloveniji, njena ekscelenca, gospa 

Marion Paradas.  

Z učenci smo se širši javnosti predstavili s pesmijo »CUP SONG« v francoščini in poželi velik 

aplavz, zdaj pa že snujemo nastop za prihodnje šolsko leto, ko se bomo Frafesta zagotovo spet 

udeležili.  

 in mentorica Mateja Podlesek  

 

 

Letos smo se z izbirnim predmetom francoščina 

7., 8. in 9. razred odpeljali v Kranj na 

Frankofonski festival. Avtobus nas je ob 8.30 

čakal na avtobusni postaji pred šolo. Z nami so se 

odpeljali tudi učenci drugih osnovnih šol, ki jih 

uči ista učiteljica kot nas, gospa Mateja Podlesek. 

Ko smo malo po 10. uri prispeli v mesto Kranj, 

smo imeli generalko, nato pa pol ure prostega 

časa. Prireditev je potekala v letnem gledališču v 

starem gradu. Učenci gospe Mateje Podlesek smo 

se predstavili s pesmijo Cup Song: You're gonna 

miss me when I'm gone (v francoščini). Okoli 

petih smo se spet usedli na avtobus in se vrnili v 

Maribor. Na Frankofonskem festivalu mi je bilo  

 Mateja Podlesek zelo všeč. 

 Alja Arko, 7. a 

Mentorica: Mateja Podlesek 

 

 

TRADICIONALNI POHOD LUDVIK HODI  
V soboto, 20. maja 2017, smo imeli 11. pohod Ludvik hodi. Učenci smo se v treh skupinah odpravili 

na Trikotno jaso. Prvo skupino so sestavljali 1., 2. in 3. razredi. Ob 8:15 so se odpravili po cesti proti 

Trikotni jasi. Drugo skupino so sestavljali 4., 5. in 6. razredi, ki so se odpravili po delu Šumljakove 

poti in od naselja Habakuk po cesti na cilj. Tretjo skupino pa so sestavljali 7., 8. in 9. razredi, ki so se 

odpravili po Šumljakovi poti do vrat na Pošteli in po izohipsi proti Trikotni jasi. Na vrhu so potekale 

najrazličnejše aktivnosti in dogodki. Ko smo prispeli na cilj, smo pomalicali odlični Ludvikov lonec 

ali pojedli malico iz nahrbtnikov. Za sladico pa so bile odlične Ludvičinke. Med drugim smo imeli 

tudi srečelov z bogatimi nagradami sponzorjev, poslikavo obraza, lokostrelstvo; na Trikotni jasi pa so 

bili prisotni tudi gasilci. Tako kot vsako leto nas je na Trikotni jasi obiskal športnik, letos je to bila 

nekdanja učenka naše šole in odbojkarica Marina Kučič. Na pohodu smo se imeli zelo lepo in zelo 
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smo se zabavali. Športni dan se je zaključil ob dvanajstih, v dolino smo se lahko spustili s 

Pohorjetom, sedežnico ali pa smo se odpravili peš. 

  
 Danijel Korpar  

 Zala Marolt, 8. c 

 

»LUDVIK HODI«  ŽE 11.  LETO ZAPORED 

Za nami je že 11. zapored. Postal je in upava, da bo ostal  prava tradicija naše šole še vrsto let. No, 

saj vendar veste, o čem govoriva. O pohodu  Ludvik hodi. Meniva, da je bil uspešen, znova poln 

presenečenj, veselja in novih izzivov, kar ste nam potrdili s številnimi pohvalami. Vendar brez Vas, 

spoštovani sodelavci, starši, učenci, krajani, številni donatorji  in prijatelji Ludvikovega pohoda, ne 

bi mogla potrditi tega mnenja. Že 11. leto zapored ste nam s svojo nesebično pomočjo številni starši, 

krajani in ostali zvesti prijatelji izkazali zaupanje v naše delo, v katerega je iz organizacijskega vidika 

vloženega veliko truda, pozitivnih in pristnih  medosebnih odnosov, ki so temelj dobrega dela in 

sodelovanja  med nami vsemi. Vsa zahvala velja tudi ravnateljici, gospe Lidiji Todorović, za vso 

pomoč in podporo. Vse to in še več počnemo v dobro otrok.  

Zato se vam iskreno zahvaljujeva, da ste  z dobro voljo, trudom, z zares množično  pomočjo  in 

veliko razumevanja ponovno prispevali k uspešni realizaciji tega  pohoda. 

  

Želiva si, da bi vas zeleno Pohorje in vedro majsko nebo prihodnje leto ponovno privabila med nas in 

da bi se 

srečali v tako velikem ali morda še večjem številu. 

 

Do takrat pa spoštovani Ludviki, pohodniški SREČNO! 

 

 

 

ZAHVALJUJEMO SE ŠTEVILNIM DONATORJEM  IN PRIJATELJEM LUDVIKOVEGA 

POHODA. 

 

PRAV TAKO ISKRENA HVALA VSEM OSTALIM, KI NAM VSAKO LETO Z 

VELIKIM VESELJEM STOJITE OB STRANI IN NE ŽELITE BITI IMENOVANI. 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR POHODA LUDVIK HODI: 

Lidija Todorović, Vera Kožuh, Maja Mernik, Sonja Antolič, Urška Kosi, Violeta Škrabl, 

Vikica Korošec, Vida Soršak, Nataša Podvršnik, Karla Knez,  

 Ljubo Premović, Janja Karanovič in Milan Soršak 

 

 

 organizatorja pohoda Janja Karanovič in Milan Soršak 
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DANIČINA ŠTAFETA MODROSTI 

 

V nedeljo, 21. 5. 2017,  smo se Ludviki 

v zelo velikem številu udeležili  teka 

Daničina štafeta modrosti. Ob 8.45 

smo se učenci zbrali na šolskem 

igrišču. Od tam smo se peš odpravili 

do doma Danice Vogrinec na Taboru. 

Tam je vsak dobil svoj rogljiček in čaj. 

Nato smo se ogreli in pripravili na 

štart. Zbralo se je veliko število ljudi, 

od najmlajših do najstarejših. Pretekli 

smo približno 5 kilometrov. Na cilju, 

ki je bil pri domu Danice Vogrinec 

 Jadranka Foster na Pobrežju, nas je čakala velika 

množica ljudi. Ponosno so nam ploskali. Po predaji štafete modrosti smo tam dobili malico in pijačo. 

Do šole pa nas je vse utrujene pripeljal starinski avtobus. 

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentor: Milan Soršak 

 

BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE: ZAKLJUČNA PRIREDITEV »ZLATI BRALCI 2017« 

Branje, branje in še več branja … Pa vendar se je splačalo, saj smo se  »zlati bralci« z Ludvika 

odpravili na ekskurzijo v Ljubljano, kjer so nam pripravili zanimiv program ter kratek ogled mesta. V 

ponedeljek, 22. 5. 2017, smo se devetošolci, ki smo vseh devet let pridno brali, zbrali na železniški 

postaji v Mariboru. Od tam smo se z vlakom odpeljali v Ljubljano. Po treh urah vožnje smo odhiteli 

naravnost proti Cankarjevemu domu, saj se je tam v Gallusovi dvorani že odvijala prireditev,  na 

katero je bila povabljena tudi naša šola. Prireditev je bila zelo zabavna, saj jo je  vodil izjemno 

komičen Boštjan Gorenc –Pižama,  ki se je pogovarjal z ustvarjalcema poučne knjige Od genov do 

zvezd (Uroš Dolenc in Igor Šinkovec), ki jo bodo v dar dobili vsi letošnji »zlati bralci« v Sloveniji.   

 

Pozdravili so nas tudi ga. Dragica Haramija, 

predsednica Bralne značke Slovenije, g. Tone Peršak, 

minister za kulturo in predstavnica Telekoma,  

sponzorja, ki že 13. leto zapored finančno podpre 

nakup knjižnih nagrad »zlatim bralcem«. Zelo nam je 

bil všeč tudi raper Trkaj, ki nam je predstavil kar tri 

pesmi iz zanimive knjige Igorja Sakside Kla, kla 

klasika, v kateri najdemo na priloženi zgoščenki v 

stilu rapa in izvedbi imenitnega raperja Trkaja pesmi 

slovenskih klasikov. Ob njegovi izvedbi pesmi 

slovenskih klasikov v stilu rapa smo zelo uživali. Po  

 Sonja Antolič prireditvi smo se sprehodili po Ljubljani. NUK in stari 

del Ljubljane s Prešernovim spomenikom, mestno hišo in Plečnikovo tržnico,  nas vedno znova 

očarata. Okrog tretje ure popoldne smo bili že vsi zelo utrujeni, zato smo že komaj čakali na vlak 

proti Mariboru. Ta vlak nam je bil veliko bolj všeč in naša vožnja v Maribor je minila ob klepetu 

Ludvikovih »zlatih bralcev« zelo hitro. Ekskurzija se je končala okoli 19. ure zvečer, ko so nas starši 

pričakali  pred železniško postajo v Mariboru. Komaj čakam, da v roke dobim imenitni knjižni 

nagradi. Verjamem, da bo nagradni izlet za devetletno zvestobo Bralni znački tudi naslednja leta, 

zato, mlajši Ludviki, berite še naprej in uživajte v čudovitih knjižnih svetovih, saj boste tako lažje in 

bolj kompetentno lahko uporabljali sodobno tehnologijo  (telefon, računalnik, splet in vse novosti, ki 

nam jih prinaša  prihodnost).  

P. S. Na ekskurziji nas je spremljala tudi  mentorica Bralne značke, ki posluša že dolga leta o zelo 

zelo veliko  prebranih knjigah Ludvikovih bralcev, ga. Marija Bauman. 

 Maja Štrakl, 9. b   

Koordinatorka Prežihove bralne značke: Sonja Antolič 
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MPZ LUDVIK: NASTOP V HOTELU HABAKUK 

22. 5. 2017 smo se članice ožje skupine MPZ naše šole odpravile na nastop v hotel Habakuk. 

Nastopale smo na 13. konferenci slovenskih elektrotehnikov.  

Pred hotelom smo se zbrale ob 14.30 in se nato odpravile v dvorano. Najprej smo na odru malo 

vadile in se nato odpravile v poseben prostor, kjer smo odložile svoje stvari. Čez nekaj minut so nas 

poklicali na oder, kjer smo ob začetku prireditve zapele slovensko državno himno. Oblečene smo 

imele naše barvne zborovske majice.  

Ko smo končale, smo počakale približno pol ure. Takrat smo dobile sponzorske kape podjetja 

SEERC CIGRE in sponzorske nahrbtnike podjetja CIRED. Tako opremljene smo odpele še zadnjo 

pesem. Občinstvo je bilo navdušeno. Doživele smo velik aplavz. Pomembno pa je tudi, da smo s tem 

nastopom za našo šolo pridobile 300 evrov. 

 Nika Novak, 7. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

 

MPZ LUDVIK: MLADINA POJE 2017 (OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 

ZBOROV) 

V sredo, 24. 5. 2017, smo pevke in pevci vseh treh pevskih zborov naše šole nastopali na območni 

reviji mladinskih pevskih zborov.  

Prireditev je nosila naslov MLADINA POJE 2017. Potekala je v dvorani Union v Mariboru, začela 

pa se je ob 17. uri. Nastopalo je sedem pevskih zborov. Prireditev sta pričela in zaključila prav 

pevska zbora naše šole. Otroški pevski zbor 1. in 2. razreda je zapel nekaj čudovitih in igrivih 

pesmic. Sledili pa so tudi zbori drugih osnovnih šol. Kasneje je na vrsto prišel še naš otroški pevski 

zbor 3., 4. in 5. razreda, ki se je prav tako izvrstno izkazal. Za zaključek prireditve  je nastopil  naš 

mladinski pevski zbor. Naši pevski zbori smo peli pod vodstvom zborovodkinje Metke Vrbančič 

Osterc. Na klavirju pa nas je spremljala Romana Tivadar. 

V vse pesmi, ki smo jih zapeli, smo vložili veliko truda in veselja. Prepričana sem, da se je to tudi 

opazilo. Po velikem aplavzu in nasmehih na obrazih poslušalcev smo vedeli, da so bili navdušeni. 

Vsi pevci in pevke smo bili povabljeni tudi v Poletni glasbeni tabor Attacca, ki ga organizira zbor 

Carmina Slovenica. 

 Nika Novak, 7.c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

Klavirska spremljava: Romana Tivadar 

 
 KNJIGA MESECA  

 

Pozdravljeni, bralci z Ludvika!  

Spet je prišel čas, ko razglasimo knjigo meseca in nagrajence – bralce, ki jih izžrebamo med 

glasovalci tekočega meseca. Tokrat smo oddali le 11 glasov. Vsi  glasove so oddali  učenci od 1. do 

5. razreda.   Knjiga meseca z največ glasovi je Mici iz 2. a, knjiga, ki jo je napisala Majda Koren. 

Nagradili bomo bralko in glasovalko  Anjo Bezlaj iz 3. b. Čestitamo. 

 

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

 
Uredništvo Ludvik poroča  

Glavni urednik: Matevž Čelik, 9. b  

Uredniški odbor: Špela Fras, Nastja Gonza, Teja Makuc, Tisa-Lija Šober, Tim Šujica (vsi 9. a); Lara Jugovič, Žan Lukič, 

Lea Pivec, Maja Štrakl, Taja Štros (vsi 9. b); Nina K. Lukaček (8. a); Ana Ambrož, Tjaša Domadenik, Vita Podrekar (vse 

8. b); Katja Breznik, Zala Marolt (obe 8. c); Maj Tomašič (7. b); Nika Novak (7. c).  

Mentorica: Mateja Arko 
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 POZOR, POZOR 
 

 
Darko Ðurić, Boštjan Kline in Luka Zahović 

 DELO V MAJU IN JUNIJU 
 

M A J  J U N I J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. 
Praznik dela. 

2. 1. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. NPZ 9. r: 

uveljavljanje pravice do vpogleda; posredovanje podatkov o 

poizvedbah. 

2. Praznik dela. 5. Skupnost učencev. Šola v naravi: 5. razred VIRC Poreč 10.  6. 

2015. Plavalni tečaj 1. razred → 16. 6. 

4. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev 

1800.  NPZ: slovenščina – 6., 9. 
6. NPZ 6. r: naloge in dosežki; seznanitev učencev, pravica do 

vpogleda. 

8. Skupnost učencev. NPZ: matematika – 6., 9. 7. NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda; posredovanje podatkov 

o poizvedbah. 

9. Za muco časa: 1700. 9. Valeta. 

10. NPZ: tuji jezik  – 9. NPZ: tuji jezik – 6. 12. Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.   

13. Interdisciplinarna ekskurzija: Hiša eksperimentov Ljubljana 
(POK, FIE, TVZ). 

14. Zaključna ekskurzija 9. r. 3. RS – 3. razred. 

18. : Pavel Kosi: Fotografski utrinki. 15. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. NPZ 9. r: 

razdelitev obvestil o dosežkih. Zaključna ekskurzija: 1.–4.   

20.  hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 27. 5. 2017) 

Nadomeščanje  za  26. 4. 2016. 
16.  Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 9. razreda 1. rok → 

29. 6. NPZ 6. r: RIC posreduje šolam  spremembe dosežkov po 

poizvedbah.   

23. 3. RS –5. razred. 19. Ocenjevalna konferenca: 700 (1.– 5.).   

24. Zaključni koncert PZ. 20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.):  1700 . 

30. NPZ 9. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice 

do vpogleda. 
21. Zaključna ekskurzija: 6.–8.   

  22. Svet staršev: 1800 

  23. Zaključek pouka:1.–8. razred in razdelitev spričeval. 

  25. Dan državnosti. 

  26. Šolske počitnice (za učence) → 31. 8.  Izpiti: predmetni, razredni in 

popravni za učence 1. - 8. razreda 1. rok → 7. 7. 

 Evalvacija IP učencev s posebnimi potrebami. 

T – tekmovanje; š – šolsko; d – državno; r – področno, regijsko; D – dan dejavnosti; t – tehniški; n- naravoslovni; š – športni 

 


